
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ  
 ๖. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๑๑. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๒. นางฐิติรัตน์ ฟูาเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ 
 ๑๓. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ       ไปราชการ  

เริ่มประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๒. รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 



๒ 
 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  “กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน” 
  ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด 
 ๓. รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ องค์ประกอบ จ านวน และคุณสมบัติ 
  ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 

(๑) ประธาน ซึ่งมาจากกรรมการตาม (๒) และ (๓) โดยการคัดเลือกกันเอง 
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑๒ คน โดยให้เป็นตัวแทนคณาจารย์ 

จากคณะต่าง ๆ คณะละไม่เกิน ๑ คน และตัวแทนคณาจารย์ที่เหลือให้ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปจาก
คณาจารย์ประจ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปจากข้าราชการจ านวน ๓ คน  
ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) รวมกันมีจ านวนน้อย

กว่าหรือเท่ากับจ านวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ให้กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ประกอบด้วยกรรมการ
เท่ากับจ านวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

  (๒) ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
 (๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
 (๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

 ข้อ ๘ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๒) ได้ท าการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม้น้อยกว่าสามปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

 



๓ 
 

(๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
(๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

๔. รับทราบการเขียนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าค าของบประมาณของคณะ โดยต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย 
และรับทราบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ  
 ๕. รับทราบการก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 
ต้นปี ๒๕๖๓ 
 ๖. รับทราบโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม        
ที่ปรึกษาอธิการบดี 
 ๗. รับทราบขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง เนื่องด้วยคณะกรรมการด าเนินงานในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความประสงค์ขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยขอใช้ห้องประชุมสิริวรปัญญาเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๘. รับทราบรายงานสรุปจ านวนผู้สมัคร และการรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษามารายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจ านวน ๓,๒๓๖ คน ซึ่งยังน้อยกว่า
แผนการรับที่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยอยู่อีก ๗๕๕ คน (แผนการรับ ๓,๙๙๐ คน) ในการนี้ มหาวิทยาลัย
จะรับสมัครนักศึกษาจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก ทปอ. ขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันจ านวน
นักศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ส่วนหลักสูตรที่มีนักศึกษามาสมัครไม่ถึง ๒๐ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ไว้ว่า
หากนักศึกษาไม่ถึง ๒๐ คน จะไม่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น แต่ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีแผนพัฒนานักศึกษา
หรือสามารถปรับแผนการรับนักศึกษาได้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดสอนเป็นกรณี
พิเศษเป็นรายหลักสูตร 
  ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
   ๑) ในกรณีสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสาขาขาดแคลน เช่น เคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยควรจะต้องพิจารณาให้เปิดสอนได้เป็นกรณีพิเศษ และหา
แนวทางบริหารจัดการในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
   ๒) พิจารณาควบรวมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกัน 
   ๓) มหาวิทยาลัยควรปรับกระบวนการและบูรณาการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาโดยเน้นคุณภาพการสอนเชิงประจักษ์ และเน้นภาคปฏิบัติให้มากข้ึน 



๔ 
 

   ๔) ทบทวนกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถไปประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพได้หรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ๕) การจัดท าหลักสูตรใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาจัดท าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ควรเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย 
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ หรือหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ควบคู่กับการสอนในห้องเรียน เป็นต้น 
 ๙. รับทราบการจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือเปิดบรรยายขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา ส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ  เผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีแก่     
คนในชาติ 

๑๐. รับทราบการตอบรับเป็นสนามสอบในการแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เป็นศูนย์สอบภาค/เขต ประจ าภาคกลางเขต ๓/๒ โดยท าหน้าที่ตามที่ก าหนดใน TOR และ
เงื่อนไขการด าเนินงานเป็นศูนย์สอบภาค/เขต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
โครงการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
จัดสรรงบประมาณด าเนินงานให้กับทางศูนย์สอบประจ าภาคกลาง เขต ๓/๒ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม) เป็นจ านวนเงิน ๑๓๒ บาท/รายผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นไปบ้างแล้ว และในวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยของดการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.พป. และขอความร่วมมือ
อาจารย์ทุกท่านเป็นหัวหน้าคุมสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะเชิญประชุมเพ่ือชี้แจง
ขั้นตอนการจัดสอบ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ 
    ส่วนเรื่องการขายอาหารส าหรับผู้เข้าสอบ ให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา สามารถน าอาหาร
มาขายได้ โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สินเพ่ือเก็บค่าเช่าที่ แต่ใหย้กเว้นนักศึกษา 
 ๑๑. ประธานขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ ดร.พิบูลย์  มังกร น าเสนอเรื่องที่มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้บุคลากร ดังนี้ 
   ๑)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ของเงินเดือน (ฐานเงินเดือนสูงสุด 
๑๕,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๗๕๐ บาท)   



๕ 
 

   ๒)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๐.๒% ของเงินเดือน (ฐานเงินเดือนสูงสุด 
๒๐,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๔๐ บาท) 
   ๓) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพร้อยละ ๓ ของเงินเดือน 
   ๔) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (เพ่ิมอีกร้อยละ ๒) ของเงินเดือน (เฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุราชการ ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น) 
   ๕) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (อายุต่ ากว่า ๓๕ ปี เท่ากับ ๕๘๐ บาท, อายุตั้งแต่ 
๓๕ ปีขึ้นไป เท่ากับ ๑,๐๕๐ บาท) 
   ๖) ค่าประกันกลุ่ม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน) 
   ๗) เงินบ าเหน็จด ารงชีพ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณที่มีอายุราชการ 
๑๐ ปีขึ้นไปหรือลาออกท่ีอายุราชการตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป 
   ๗.๑ เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินที่ได้รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือน เดือนสุดท้าย 
   ๗.๒ อายุราชการนับตั้งแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๗.๓ เงินเดือนเดือนสุดท้ายของการเลื่อนเงินเดือน และให้หมายความ
รวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
   ๗.๔ อายุครบหกสิบปีบริบู รณ์แล้ ว เป็น อันพ้นจากราชการเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณท่ีผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   ๘) ค่าเล่าเรียนบุตร วงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/บุตร ๓ คน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๒๓ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 
 



๖ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐม 
มติที่ประชุม ๑) มอบอาจารย์  ดร.หรรษา          
คล้ายจันทร์พงษ์ สรุปขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Flow 
Chart) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
๒) มอบผู้ช่วยเลขานุการประสานขอรถยนต์
มหาวิทยาลัยและจัดท าค าสั่งไปราชการให้คณะ
ผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

- อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 
อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปขั้นตอนการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (Flow Chart) เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ 
- จัดท าค าสั่งไปราชการให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พร้อมประสานขอรถยนต์เพ่ือ
รับฟังค าแนะน าในการจัดตั้งสหกรณ์
จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
แล้ว เมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
เรียบร้อยแล้ว 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.หรรษา คล้าย
จันทร์พงษ์ 

๒ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุ งประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     ทั้งนี้  มอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
สรุ ปข้ อมูล เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

-ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อบจ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ในหลักการการแก้ไข
การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติ  
     ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ยจะแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือทบทวนภาระงาน
ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับการท างานใน
ปัจจุบัน 

คณะอนุกรรมการทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมินภาระ
งานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ  
 

๓ ให้ความเห็นชอบรอผลการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจากคณบดีคณะ           
ครุศาสตร์ 

รอผลการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
การปฏิบัติการนิ เทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจากคณบดี
คณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ            
ธาดาตันติโชค 
 

๔ ให้ความเห็นชอบก าหนดการจัดประชุ ม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใน

ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ในระเบียบวาระที่ ๔.๔ 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๗ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

วันพุธช่วงบ่าย และมอบประธานท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไม่จัดตารางการสอน
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตรงกับวันพุธช่วงบ่าย 

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๓/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ – ๓/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้าที่
ประชุมด้วย 

สอบถามฝุายนิติกรเก่ียวกับการ
ร่างระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์
ผู้สอนแล้ว ได้ความว่ายั งไม่มี   
การเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมเข้า
คณะกรรมการร่างกฎหมาย จึงยัง
ไม่ได้มีการน าเสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๘ 
 

 ๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์   ขออนุญาตที่ประชุมรายงานความก้าวหน้า
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑)  อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

๒) อยู่ระหว่างการท าโลโก้ ตราสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๓)  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเพ่ือรับทราบค าแนะน าในการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเชิญ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยต้องมีผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างน้อย ๒๕๐ คน ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา อาคารสิริวรปัญญา 
      ในการนี้ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะไปท าการจดทะเบียนขึ้นเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหลังจากนี้จะเรียกสมาชิกประชุมอีกครั้งเป็นเลือก
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  ๔)   มอบกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และน าข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงการประเมินภาระงานสายวิชาการ 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค  รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงการประเมิน
ภาระงานสายวิชาการ ตามที่ได้น าเรื่องหารืออธิการบดีโดยได้ข้อสรุปว่าในเรื่องการปรับปรุงภาระงานสาย
วิชาการให้พิจารณาด้วยว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาของอาจารย์ส่วนใหญ่เลยหรือไม่ และเรื่องที่
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ก าหนดการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  ประธานขอแจ้งเลื่อนการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ทั้งนี้ หากทราบก าหนดการแล้วจะแจ้งให้
กรรมการทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑)  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒  
  ๒)  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
  ๓)  รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   ๑) นายชนภัทร  วินยวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 
   ๒) นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย 
   ๓) นายอกนิษฐ์ จิตตางกูร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานอาคาร 
        สถานที่และพัสดุ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๔)  รับทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้น       
ไตรมาส ๒ (เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๕)  อนุมัต ิให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๙๐ คน ดังนี้  

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

๔๐ 
๕ 

๑๒ 

- 
๒ 
- 

๔๐ 
๗ 

๑๒ 



๑๐ 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๘ 
๑ 
๙ 
๒ 
- 
๖ 

๒ 
- 
๒ 
- 
๑ 
- 

๑๐ 
๑ 

๑๑ 
๒ 
๑ 
๖ 

รวม ๘๓ ๗ ๙๐ 
 
 ๖.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๘ คน ดังนี้ 
  ๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
  ๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน 
  ๓) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๓ คน 
  ๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ จ านวน ๓ คน  
 ๗.  อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์ ผศ.วรางคณา  สายสิทธิ์ 

**คุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร** 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน      
ที่ก าหนดตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล 

  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๘.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก และสถาบัน ดังนี้ 
  ๑) นายโอภาส   เขียววิชัย ประธานกรรมการ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ กรรมการ 
  ๔) รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง กรรมการ 
  ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการ 
  ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ าไพ กรรมการ 
  ๗) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๑ 
 

 ๙.  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ดังนี้ 
  ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ 
  ๒) อาจารย์ ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์ ฝักเจริญผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕) นายหมวดโท เอกพันธุ์  คุปตวัช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์   คูวิจิตรจารุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗) นายแพทย์พินิจ   หิรัญโชติ กรรมการ 
  ๘) อาจารย์ชัยยุธ   มณีรัตน์  กรรมการ 
  ๙) คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
  ๑๐) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
  ๑๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
  ๑๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๑.  ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๒.  อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
  ๑) อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์   ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒) อาจารย์บัญญัติ  วารินทร์ใหล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  ๓) อาจารย์ ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิลิกส์  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.๓ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



๑๒ 
 

  ๑)  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
  ๒) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ – ๕/๒๕๖๒ 
  ๓) รับทราบการเข้าพบของสันติบาลจังหวัดนครปฐมเพ่ือก ากับ ติดตามความ
เคลื่อนไหวการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหาร
ช่วยก ากับดูแลความเรียบร้อยของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัดด้วย 
  ๔) รับทราบการเข้าพบของคณะกรรมการวัดใหม่ปิ่นเกลียวเพ่ือหารือเรื่องการ
จัดสร้างซุ้มประตูวัด ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว 
ประสานคณะกรรมการวัดฯจัดทอดผ้าปุาสามัคคี เพ่ือหาเงินสมทบในการก่อสร้างซุ้มประตูวัด และมอบ
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม ตรวจสอบฐานรากซุ้มประตูวัดเดิม และประเมินราคาการก่อสร้างเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
  ๕) รับทราบก าหนดการเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   ทั้งนี้  มอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่ งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน 
และอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปในช่วงเช้า พร้อมทั้งประสานผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา จัดเตรียมรถส าหรับลงพ้ืนที่   
  ๖) รับทราบก าหนดการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรเร่งรัด” รุ่นที่ ๑/๖๒ ของอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
จิตอาสา พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐาน
ในพระองค์ “วิภาวดี” 
   ทั้งนี ้ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในระหว่างวัน
ดังกล่าว ดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย วันที่ ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม    วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ๗) รับทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตร
มาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  



๑๓ 
 

  ๘) รับทราบก าหนดเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดกาญจนบุรี  
  ๙) รับทราบก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา 
       ทั้งนี้ ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และอาจารย์ญาณ
ภัทร ยอดแก้ว ประสานงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ประดับผ้าและจัดเตรียมสถานที่ส าหรับกิจกรรม
ในวันดังกล่าวประสานโรงเรียนสาธิตฯ จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย และเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  
  ๑๐) ให้ความเห็นชอบการลงนามสัญญาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ Nanning Normal University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๑๑) ให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม งานกฎหมายและนิติการ 
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  ๑๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ระเบียบ
วินัยนักศึกษาหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ...... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและน าเสนออธิการบดีลงนาม 
  ๑๓) ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๓ 
  ๑๔) ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จนกว่าจะเห็นสมควรให้มีการปรับแก้ 
   ทั้งนี้ มอบรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล ประสานนิติกรเพ่ือปรับแก้
ระเบียบให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการโดยให้ก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนในการประเมินแต่ละระดับเพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยสามารถจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ให้กับอาจารย์ได้หรือไม ่

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๔ 
 

 
 ๔.๔ การท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนงดจัดตารางสอนในวันพุธช่วงบ่ายของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานสืบเนื่องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการในวันพุธช่วงบ่าย และมอบประธานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไม่จัดตารางสอนของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ตรงกับวันพุธ
ช่วงบ่าย นั้น 
  ในการนี้ ได้ท าหนังสือแจ้งไปแล้วนั้น พบว่าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้อนุเคราะห์งดจัดตารางสอนให้กรรมการแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐม 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมเรื่องการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และน าเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐมเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ๕.๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการสร้างนวัตกรรมองค์กรและความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน โดยให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้ประสานแจ้งงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ทุกท่าน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการการส่งเกรด การลา 
และลาเดินทางไปต่างประเทศ  การมีสิทธิและหน้าที่ของอาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์ กฎหมายที่ควรรู้
เบื้องต้น และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงานของอาจารย์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒        
ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร         
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๕ น.  
 

 
  นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์                         
  ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
  


